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103 33 Stockholm
Fritid på egna villkor. Betänkande (SOU 2009:29) av utredningen
om vissa frågor om bidrag till ungdomsorganisationer m.m.
Sammanfattning
Svenska Tornedalingars Riksförbund- Tornionlaaksolaiset (STR-T) är det officiella organet
för minoriteten tornedalingar. STR-T vill i detta remissvar endast prioritera frågan som rör de
nationella minoriteternas ungdomsorganisationer. Det förslag som presenteras i utredningen
är i linje med den svenska minoritetspolitiken och tar hänsyn till de olika metoderna att
organisera verksamheten för ungdomar. Därför instämmer STR-T i det förslag som
presenteras, att kraven för stödet till minoritetsorganisationer ska ta hänsyn till de olika
formerna av organisering.

Synpunkter kring betänkandet
4.2 De nationella minoriteternas ungdomsorganisationer
Tornedalingar är idag den enda minoritet som inte har en separat ungdomsverksamhet.
Bakgrunden till detta är att det inte funnits behov av en ungdomsorganisation. De nuvarande
planerna är att etablera en ungdomsverksamhet på sikt, för att säkerställa kontinuiteten för den
tornedalska kulturen och meänkieli.
Utredningens förslag (sid 108) är att; organisationsbidrag ska få lämnas till en
ungdomsorganisation som företräder nationella minoriteter i Sverige och som har minst 300
medlemmar i åldrarna 7-25 år, en tillfredsställande geografisk spridning i förhållande till
organisationernas medlemsunderlag samt bedriver lokalt förankrad verksamhet.
Förslaget om 300 medlemmar istället för 1000 medlemmar samt att slopa den undre gränsen
för geografisk spridning är mycket bra. Den enhetliga undre gränsen på 300 är möjlig att nå
på sikt och säkerställs även via det särskilda bidraget. STR-T betonar dock att i
tornedalingarnas situation, som idag saknar ungdomsorganisation helt och hållet, vore någon
form av startbidrag för ungdomsverksamhet det optimala. Att omgående komma upp i 300
engagerade ungdomar i föreningsform ser vi som en omöjlighet i dagens samhälle där intresse

Svenska Tornedalingars Riksförbund
Torniolaaksolaiset (STR-T)
Aapua 6
957 94 Övertorneå

tel: 0927-240 74
Org.nr: 897600-3569
fax: 0927-240 85
Pg: 4657195-6
e-mail: strt.aapua@swipnet.se
hemsida: www.str-t.com

2

för föreningsverksamhet är begränsat samtidigt som antalet meänkielitalande ungdomar är
lågt.
Vidare beskrivs en tolkning (sid 112, rad 3) att Ungdomsstyrelsen för varje nationell
minoritet får göra en bedömning av i hur många län det måste bedrivas lokal förankrad
verksamhet i. Gränsen sätts sedan utifrån minoritetens storlek, spridning i landet samt andra
eventuella faktorer som påverkar möjligheterna att rekrytera. STR-T vill poängtera att denna
fråga bör genomföras i samråd med företrädare för respektive minoritet. Detta är en
bedömnings- och kunskapsfråga som Ungdomsstyrelsen inte ensamt kan fatta beslut om utan
att ha samrått med minoriteterna. De nationella minoriteternas antal är i dagsläget svår att
bedöma då Sverige inte för statistik över etnicitet, däremot har representanter för de nationella
minoriteterna kunskap om spridningen.
Med de skillnader i fyra punkter som utredningen presenterar på sid 113 vad gäller särskilda
regler för de nationella minoriteterna ser vi att regelverket på sikt inte hindrar en etablering av
ungdomsorganisation. För STR-Ts del är detta mycket positivt.

För STR-T
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